
     „Sami Swoi” (z Chwaszczyna)
    Zespół Instrumentalno-Wokalny
           ul. Barniewicka 40A
             80-299 Gdańsk
             Marcin Liebon 
           tel. 507 - 547 - 551 

UMOWA O POPROWADZENIE I OBSŁUGĘ MUZYCZNĄ 

  Zawarta w …................................,  dnia …................................, 
pomiędzy: …........................................  zamieszkałym w …....................................
przy ulicy …...................................., reprezentującym zespół muzyczny „Sami Swoi” 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, a Panem/Panią   
…................................................ zamieszkałym/(ą) w ….......................................... 
przy ulicy …............................................  tel …...…....…..…..................... 
zwanym/zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym.

1.
Zamawiający powierza Wykonawcy, a ten przyjmuje do wykonania poprowadzenie wraz z 
obsługą muzyczną i wokalną, uroczystości …...............................................

2.
Uroczystość odbędzie się dnia …..........................................
W (sala/restauracja/hotel).....................................................
Adres …................................................................................

3.
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości …......................................zł
płatne zaraz po wykonaniu umowy. Pobrano zadatek w wysokości ...................zł
Koszta dojazdu …..............zł pokrywa Zamawiający. 

4.
Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy za utratą zadatku 
określonego w punkcie 3.

5.
Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za sprzęt i instrumenty 
muzyczne Wykonawcy w miejscu wykonywania usługi, w szczególności za uszkodzenia, 
wandalizm, kradzież (głównie chodzi o sytuację wesele/poprawiny gdy po weselu   
większość sprzętu zostaje na sali bez naszej opieki do momentu rozpoczęcia poprawin).       
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6.
Zamawiający zobowiązuje się pokryć wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem
niniejszej umowy, w tym koszta dojazdu ustalone w punkcie 3 oraz zapewnienie i pokrycie 
kosztów noclegu jeśli zajdzie takowa potrzeba (w przypadku dalszych wyjazdów).  
Ustalono nocleg: TAK / NIE 
W czasie trwania imprezy organizator zapewnia członkom zespołu wyżywienie.

7.
Cena określona w pkt 3 obejmuje:
     1) czas pracy Wykonawcy w dniu oprawy muzycznej

od godziny …..........  do godziny 04:00 
    2) czas pracy Wykonawcy w drugim dniu oprawy muzycznej (poprawiny)
          wynosi 6 godzin liczone od godziny ….......... ustalonej z Zamawiającym.

8.
Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (np. inny 
skład zespołu), jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą. Dla celów niniejszej umowy siłą 
wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i 
przewidzenia. W przypadku gdy Wykonawca odstąpi od wykonania umowy to 
Zleceniodawcy przysługuje zwrot zadatku ustalonego w punkcie 3.

9.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zdolności, doświadczenie i środki 
materialne oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją 
wykonywać z należytą starannością. 

10.
Brak prądu oraz inne przeszkody powodujące przerwy w obsłudze muzycznej imprezy nie 
stanowią podstawy do przedłużania czasu jej trwania ponad czas określony i nie stanowią 
podstawy do wypłacenia mniejszej kwoty niż ustalona.

11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 
Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. Każda ze stron zapoznała się z umową, zgodnie 
przyjęto i podpisano.

        Zamawiający                                     Kierownik zespołu

......................................                                                           ….......................................
         

                                              Marcin Liebon

„Sami Swoi” (z Chwaszczyna)
www.facebook.com/samiswoichwaszczyno/
www.kapelasamiswoi.pl
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